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Hội ngộ với ái hữu Phan tiến Phước 
 

Cách đây hơn ba năm, khi liên lạc được với 

các anh em trong lớp tại hải ngoại qua internet, 

ái hữu Phan Tiến Phước đã làm một cuộc viếng 

thăm đất nước Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2008, 

để gặp gỡ lại một số anh em cùng lớp khóa 14 

công chánh sau hơn 30 năm xa cách.   

Tất cả anh em hẹn nhau họp mặt tại nhà ái 

hữu Văn minh Hồng ở thành phố Highland San 

Bernardino, mừng ngày hội ngộ và trò chuyện 

thâu đêm. Hiện diện là các anh chị ái hữu 

Trương công Đán từ Pháp qua, ái hữu Phan tiến 

Phước từ Canada, anh chị Trần cảnh Thuận từ 

South Calorina, anh chị Châu phong Quan từ 

Sacramento. Tại thành phố Highland có anh chị 

Văn minh Hồng, anh Hồ Thuận, tôi và ái hữu 

đàn anh Nguyễn đức Nhuận.  Kỷ niệm lần đầu 

tiên gặp lại thật vui và nhớ nhiều. Sáng hôm 

sau chúng tôi cùng nhau chạy xe đến nhà hàng 

Seafood World ở quận Cam để ăn điểm sấm, 

dạo bước qua tiệm Vua Khô Bò để mua vài 

món quà cho người thân và đi thăm tượng đài 

chiến sĩ Việt Mỹ nổi tiếng tại trung tâm sinh 

họat chính trị của người Việt Nam mình. Hình 

ảnh và dư âm cuộc vui của lần tái ngộ với các 

bạn học tại Hoa Kỳ theo bạn Phước về Canada 

hâm nóng tình nồng xứ lạnh.  Nên không bao 

lâu sau, bạn trở lại thăm Hoa Kỳ lần nữa với 

gia đình đông hơn, thêm con cháu tháp tùng để 

vui chơi trong lúc thời tiết của miền Nam 

California bước vào mùa thu thật đẹp và mát 

mẻ giữa tháng 10 năm 2011 

Vui chơi lần này khi về tới Nam California 

bạn và gia đình đã chọn một khách sạn có địa 

điểm gần các khu giải trí nổi tiếng như 

Disneylands, Universal Studio v..v... và Little 

Sài Gòn.  Từ đây bạn và gia đình có thể đi thăm 

viếng bà con sinh sống ở các thành phố gần 

bên, đến thăm các khu sinh họat đông đúc của 

người Việt Nam mình với đầy sắc thái văn hóa 

và chính trị cũng không xa khách sạn của bạn 

ở.  Trước khi về đến đây tôi được nghe bạn kể 

lại có ghé qua khu ăn chơi Las Vegas, và 

dường như nơi đây có một sức quyến rũ kỳ lạ 

làm cho bạn phải dừng chân mỗi lần qua viếng 

thăm đất nước Hoa Kỳ.  Chắc chắn là bạn thấy 

vui vui có cơ hội thử thời vận với cái máy bỏ 

tiền cắc vào rồi kéo tay mặc cho may rủi, 

nhưng đó chỉ là chốc lát phù du rồi bạn và gia 

đình lái xe về khu Phước Lộc Thọ.  Nơi đây 

bạn và gia đình có thể đến các nhà hàng ăn 

uống rất ngon miệng như Seafood World, 

Paracel Seafood, Đồng Khánh ... , đến các quán 

phở ngon như phở 54, phở Bolsa, phở 79, phở 

Vi ... và các tiệm bánh mì thịt nguội như Lee 

Sandwich, bánh mì Cali, Sài Gòn, Tèo v..v.. và 

còn nhiều thức ăn mặn mà tình quê hương khác 

nữa cũng hấp dẫn không kém.  Một dịp may 

được gặp lại bạn học cũ cũng như hân hạnh gặp 

các ái hữu công chánh đàn anh đã dành tất cả 

thời gian và tình cảm cho bạn vào tối nay.  Đó 

Hàng đứng trước (từ trái): Các chị Đán, Thái, 

Thuận, Hồng và Quan. Hàng đứng sau: AH Đán, 

Phước, Hồ Thuận, Quan, Hồng, Cảnh Thuận, Thái 

và Vinh. Chụp tại nhà hàng Seafood World Tháng 
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là tối thứ bảy hội ngộ lúc 7 giờ 30 phút ngày 15 

tháng 10 năm 2011 tại nhà hàng Kim Sư.   

Hôm đó Hồng và tôi đến trễ hơn nửa tiếng 

đồng hồ nhưng đã thấy bạn và các ái hữu Mai 

trọng Lý, Nguyễn Thiệp, Nguyễn văn Luân, Tô 

tiến Tùng và Trịnh Thành đã có mặt tại đây rồi.  

 
Từ trái sang phải, hàng ngồi ái hữu Thái, Thành, 

Thiệp, Hồng và Tùng. Hàng đứng ái hữu Phước, Lý 

và Luân 

Chúng tôi rất vui mừng được gặp các ái hữu 

trong ban phụ trách Lá Thư Ái Hữu Công 

Chánh và ái hữu Phan tiến Phước.  Đây cũng là 

lần đầu tôi gặp gỡ các ái hữu Lý, Thiệp và 

Luân.  Ái hữu Trịnh Thành thì tôi đã biết vì 

cùng làm việc chung ở District 8 thuộc thành 

phố San Bernardino.  Ái hữu Tùng thì có lẽ gần 

một chục năm tôi mới được dịp gặp lại.  Tuy 

nhiên nụ cười chào hỏi thân mật và bắt tay 

nhau giữa các anh em ái hữu công chánh dường 

như có một cái gì quý mến thân thuộc tự bao 

giờ.  Sự trao đổi trò chuyện giữa các anh em 

công chánh thật rộn rã về các kỷ niệm sinh hoạt 

cầu đường trước kia tại Việt Nam không thể 

quên.  Sau năm 1975 ái hữu Phước đã có lúc 

làm việc chung và quen biết với các ái hữu Lý, 

Tùng và Trịnh Thành tại các khu công chánh ở 

miền Nam nên cuộc chuyện trò lại càng thêm 

tâm đắc và hứng thú khi ái hữu Phước nhắc lại 

những kỷ niệm đã qua.  Các món ăn tại nhà 

hàng Kim Sư đã được các ái hữu đến trước 

chọn đặt thật là vừa ăn và ngon miệng, đủ các 

món ăn chơi không khác gì như đi ăn đám cưới.   

Món nghêu xào với lá quế được mang ra bốc 

khói thơm phức, hấp dẫn và hầu như tất cả các 

món ăn lần lượt được dọn ra mọi người đều 

chiếu cố hết lòng.  

 Một buổi tối thứ bảy cuối tuần họp mặt 

đông đủ, có thức ăn ngon, chuyện trò thân mật 

trao đổi giữa các anh em công chánh thật sôi 

nổi, mỗi người một câu chuyện kể ra để chia sẻ 

tâm tư, một nhấp bia, một hớp trà cứ thế, những 

nụ cười vui vẻ vang vang mà thời gian qua đi 

lúc nào không biết cho đến khi khách trong nhà 

hàng về gần hết.  Nhìn đồng hồ thì đã gần 10 

giờ 30 tối. Chúng ta đành luyến tiếc chia tay 

nhau, chia tay với người bạn công chánh từ 

Canada qua viếng thăm Hoa Kỳ có một cuộc 

hẹn bất ngờ nhưng đầy thích thú.  Ái hữu Lý 

cùng đi với các ái hữu Phước, Hồng và tôi ra 

tới chỗ đậu xe để tạm biệt mà vẫn chưa thể dứt 

hết được chuyện nói.  Thật là một buổi gặp gỡ 

rất vui, tương đắc với đàn anh của chúng tôi.  

 Theo thông lệ các ái hữu công chánh gặp 

nhau ở nơi đâu cũng sẽ có một vài tấm hình 

chụp lưu niệm để mọi người cùng chiêm 

ngưỡng dung nhan, vì thời gian trôi qua nhanh 

quá biết có còn dịp gặp lại nhau không, mỗi 

người ở một góc trời, xa nhau từ một tiếng lái 

xe đến vài ba tiếng ngồi trên máy bay hay từ 

Việt Nam qua nhưng tình ái hữu công chánh 

thật gần gũi không xa. Trên đây là một tấm 

hình kỷ niệm được chụp chung với các anh em 

ái hữu công chánh trước khi nhập tiệc ghi nhận 

tại nhà hàng Kim Sư thuộc quận Cam, 

California. 

Nguyễn Văn Thái 

 


